
 

 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

นายสมมารถ  หวังสัน 
นายสมนึก  แก้วขาวทอง 
นายอิสมะแอน  ปานหวาน 
นางสาวอนิสรา  ปานทอง 
นายอะหมีด  สีปานปิ่น 
นายสนิท  ภิวัฒนกุล 
นายเกตสาดา  ราโอบ 
นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว 
นายชูชีพ  ทองหนู 
นายไหลหมาน  ภัยเนียม 
นายกอเส็ม  ช านาญ   
นายกะติบีน  เก็มเด็น 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมมารถ  หวังสัน 
สมนึก  แก้วขาวทอง 
อิสมะแอน  ปานหวาน 
อนิสรา  ปานทอง 
อะหมีด  สีปานปิ่น 
สนิท  ภิวัฒนกุล 
เกตสาดา  ราโอบ 
รัตน์ตกา  แป้นแก้ว 
ชูชีพ  ทองหนู 
ไหลหมาน  ภัยเนียม 
กอเส็ม  ช านาญ   
กะติบีน  เก็มเด็น 
เพียรชัย  เสวตโสธร 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
 ไม่มี -  - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 

นายหร้อหีม  นวลด า 
นายเสกสรรค์  สีสอาด 

นายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 

หร้อหีม  นวลด า 
เสกสรรค์  สีสอาด 

 

 
 
 
 



 

๒ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  มาครบองค์ประชุมท้ัง  ๑๒ คนแล้ว  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญ    นายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุอาวุโสสูงสุดในท่ีประชุม      จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  และเชิญ นายสมมารถ  หวังสัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. และด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
นายสมมารถ หวังสัน   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  เสนอบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม ข้อ  
ประธานสภาเทศบาล      ๓.๓.๓    ขอเชิญครับ 
 
นายหร้อหีม  นวลด า เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี ในฐานะฝ่ายบริหาร  ขอเสนอเพิ่มวาระ ๓.๓.๓  ในระเบียบวาระ

ท่ี ๓.๓   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จากเดิม  จ านวน ๒ 
โครงการ  ขอแก้ไขเป็น  จ านวน  ๓ โครงการ  ดังนี้ 

  ๓.๓.๓    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.๓  
บ้านด่านโลด  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  วงเงิน   ๙๐,๐๐๐  
บาท  ขอขอบคุณมากครับ 

ท่ีประชุม    รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  
ครั้งท่ีแล้ว 

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสมมารถ  หวังสัน รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว  เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลควนเสาธง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ตามท่ีเลขานุการสภา
เทศบาลได้แจกไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขใด ๆ ท้ังส้ิน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



 

๓ 

นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข  ข้อความใดบ้าง  จะได้ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขในท่ีประชุมสภาฯ  หากไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะขอมติต่อท่ี

ประชุมสภาฯ  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  คร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๓.๑ ขออนุมัติแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน ๒ โครงการ ดังนี ้

๓.๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติ
แก้ ไข เป ล่ียนแปลงค า ช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๖๑  เซนติเมตร ยาว 
๑๘๓ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร  จ านวน  ๑๐  ตัว  (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔  เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ หน้าท่ี ๒๙ ล าดับท่ี ๒) 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้องให้ท่ีประชุม รับทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
เลขานุการสภาเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและ

แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดใน 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ีเสนอให้สภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายหร้อหีม  นวลด า เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี  



 

๔ 

                                                    เกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมทราบแล้วนั้น  คณะผู้บริหารมีความจ าเป็น  
จะต้อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๓.๑.๑  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
เพื่ อ จ่ายเป็น ค่า จัดซื้ อ โ ต๊ะประชุมเหล็ก  ขนาดกว้ าง  ๖๑ 
เซนติเมตร  ยาว ๑๘๓  เซนติเมตร  สูง ๗๕  เซนติเมตร  จ านวน 
๑๐ ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )  (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ หน้า ๒๙  ล าดับท่ี ๒) 
ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๖๑ 
เซนติเมตร  ยาว ๑๘๓  เซนติเมตร  สูง ๗๔  เซนติเมตร  จ านวน 
๑๐ ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )  (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ หน้า ๒๙  ล าดับท่ี ๒) 

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนด  จึงขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณ  ดังกล่าวซึ่งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาแห่งนี้ 
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา อนุมัติต่อไป
ขอบคุณมากครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

นายสมมารถ   หวังสัน มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ แสดงความ
ประธานสภาเทศบาล คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

นายสมมารถ  หวังสัน หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก จะขอ
ประธานสภาเทศบาล มติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบ 
                                                      อนุมัติตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอโครงการ ๓.๑.๑  โปรดยกมือ 
                                                      ด้วยครับ 
 



 

๕ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ต่อไป ข้อ ๓.๑.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงปบระมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
                                                     โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
                                                     เสนอต่อท่ีประชุม  ขอเชิญครับ 
นายหร้อหีม  นวลด า   ส าหรับ ข้อ ๓.๑.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  เนื่องจากงบประมาณต้ังไว้ 
                                                     ผิดประเภทรายจ่ายไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม  
                                                     ระเบียบท่ีก าหนดไว้  จึงขอเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงใหม่   
                                                     ดังนี้  
     ข้อความเดิม 
     ประเภทรายจ่าย  ต้ังไว้ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 
     ข้อความใหม ่
     ประเภทรายจ่าย ต้ังไว้ ประเภท ครุภัณฑ์  โฆษณาและเผยแพร่ 
     ซึ่งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาแห่งนี้จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิก 

สภาเทศบาลได้  พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณมากครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับเรื่องนี้ในข้อ ๓.๑.๒  ขอเชิญครับ  ขอเชิญนายชูชีพ     
 ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายชูชีพ  ทองหนู เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชูชีพ  ทองหนู  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลขอท้วงติงเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารที่ 
                                                      แจกมาระหว่างข้อความเดิม กับ ข้อความใหม่  เป็นข้อความ 
                                                      เดียวกันเหมือนกันท้ังสองข้อความ  ไม่สามารถแยกแยะออกได้  
                                                      ขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ 
นายสามารถ  หวังสัน ส าหรับเรื่องนี้ขอเชิญเลขานุการเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล                            งบประมาณด้วย  ขอเชิญช้ีแจงเรื่องนี้ด้วยครับ 
 



 

๖ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล และ
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ 
                                                     เจ้าหน้าท่ีพิมพ์เอกสารผิดพลาด  และขอให้ท่านสมาชิกสภา  
                                                      เทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอ 
                                                      ต่อท่ีประชุมไปแล้ว  ส าหรับในการประชุมครั้งต่อไป จะก าชับให้ 
                                                      เจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ต่อไปครับ 
ท่ีประชุม   รับทราบ  
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก  จะขอมติต่อท่ี 
                                                      ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขโอน 
                                                      เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  ข้อ ๓.๑.๒  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  
                                                      โปรดยกมือด้วยครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   จ านวน  ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  ๑ เสียง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓  ข้อ ๓.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มาต้ังเป็นรายการใหม่   
                                                      จ านวน ๒  โครงการ  ดังนี้ 

 ๓.๒.๑  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า หมู่ท่ี ๔ บ้านมาบ     

                                                     วงเงิน ๑๕๐,๔๐๐  บาท รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบล   
                                                     ควนเสาธง ก าหนด 
 ขอเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี  
                                                     เกี่ยวข้องให้ท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                                                     2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27   
                                                    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
                                                    ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป 
                                                    ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ท่ีประชุม รับทราบ 



 

๗ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายกเทศมนตรี  เสนอ ข้อ ๓.๒.๑  ให้ท่ีประชุมพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายหร้อหีม  นวลด า เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ทุกท่านตามระเบียบท่ีเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งให้ท่ีประชุม 
                                                     ทราบ  ทางฝ่ายบริหารขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติโอน        
                                                     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มาต้ังเป็น 

รายการใหม่ ข้อ ๓.๒.๑  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการ
ประปา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท     
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า   
หมู่ท่ี ๔  บ้านมาบ รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลควนเสา
ธงก าหนด  วงเงิน ๑๕๐,๔๐๐  บาท 

  เนื่องจากราษฎรในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๔ บ้านมาบ ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาเรื่องการใช้น้ าอุปโภคบริโภค น้ าประปามีสีขุ่น  
มีกล่ินโคลน  ไม่สามารถน าน้ าประปามาใช้ได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเรื่องดังกล่าว  คณะผู้บริหาร  จึงได้เสนอโครงการนี้ เพื่อให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอขอบคุณมากครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกท่านใด  จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล นี้บ้าง  ขอเชิญครับ  ขอเชิญนายอิสมะแอน  ปานหวาน 

นายอิสมะแอน  ปานหวาน กระผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการท างานของ
สมาชิกสภาเทศบาล ระบบกรองน้ า หมู่ท่ี ๔ ว่าสามารถแก้ปัญหาน้ ามีสีขุ่น  หรือน้ า 
                                                      เป็นสนิมได้หรือไม่ ขอฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายกะติบีน  เก็มเด็น 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกะติบีน  เก็มเด็น กระผมขอสอบถามว่า ระบบกรองน้ าท่ีฝ่ายบริหารได้น าเสนอมา
สมาชิกสภาเทศบาล นั้นมันคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาขุ่น และเป็นสนิมได้ 
                                                      หรือไม ่
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายไหลหมาน ภัยเนียม 
ประธานสภาเทศบาล 



 

๘ 

นายไหลหมาน  ภัยเนียม กระผมขอให้ฝ่ายบริหาร อธิบายเกี่ยวกับระบบการท างานและ
สมาชิกสภาเทศบาล ความคุ้มค่าของระบบกรองน้ าด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูชีพ  ทองหนู กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกท่ีได้เสนอแนะแนวทางและได้
สมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายเกี่ยวกับข้อดี และข้อเสีย ของระบบกรองน้ า ดังกล่าว   
                                                      และเห็นด้วยครับ  ฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบ  
                                                      กรองน้ า  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่ท่ี   
                                                      ๔ และหมู่ท่ี ๑๐ และอยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้รอบคอบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นซึ่ง
ประธานสภาเทศบาล อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง  แต่วัตถุประสงค์หลักของ 
                                                      พวกเราก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
                                                      ในพื้นท่ี  ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดและ  
                                                       ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกให้ท่ีประชุมรับทราบต่อไป       
                                                       ขอเชิญครับ 
นายหร้อหีม  นวลด า ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน 
นายกเทศมนตรี ท่ีได้แสดงความคิดเห็นและให้แนวทางด าเนินการปัญหาต่าง ๆ     
                                                      ท่ีเกิดขึ้น  ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน   
                                                      และบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ  
                                                      แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ทันท่วงที   
                                                      โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องน้ าบริโภค – อุปโภค  เนื่องจาก  
                                                      ปัญหาน้ าประปามีสีขุ่น  และเป็นสนิม  ไม่สามารถให้บริโภค -   
                                                      อุปโภค ได้ ซึ่งการท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบ 
                                                      กรองน้ า หมู่ท่ี ๔ และ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้อง  
                                                      ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนโดยจะด าเนินการให้สามารถ  
                                                      กรองน้ าให้มีคุณภาพดีข้ึนรายละเอียดตาม   ประมาณการท่ี  
                                                      กองช่างได้ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดและเลขานุการสภาฯ 
                                                      ได้แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกได้ศึกษามาก่อนเข้าประชุมแล้ว 
   ส าหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ฝ่ายบริหารจะรับไว้ 
                                                      ด าเนินการให้รอบคอบและคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ในการ 
                                                      ลงทุนต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 



 

๙ 

นายสมมารถ  หวังสัน ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันพอสมควรมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภา 
                                                     เทศบาลท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย            
                                                     มาต้ังเป็นรายการใหม่  ข้อ ๓.๒.๑  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
                                                     โปรดยกมือด้วยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จ านวน  ๑๑  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จ านวน   - เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ต่อไปข้อ ๓.๒.๒  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง   

ส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า  หมู่ท่ี ๑๐   
  วงเงิน  ๑๘๙,๙๐๐  บาท  รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 
  ควนเสาธงก าหนด ขอเชิญ นายกเทศมนตรี เสนอต่อ 
                                                     ท่ีประชุม  ขอเชิญครับ 
นายหร้อหีม  นวลด า ส าหรับ ข้อ ๓.๒.๒  ฝ่ายบริหารขอเสนอโครงการก่อสร้างระบบ 
นายกเทศมนตรี  กรองน้ าหมู่ท่ี ๑๐  รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบล     

ควนเสาธงก าหนด  วงเงิน     ๑๘๙,๙๐๐  บาท หลักการและ
เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า  หมู่ท่ี ๔  
บ้านมาบ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความเดือดร้อน เรื่อง
น้ าด่ืม - น้ าใช้  ซึ่งน้ าประปามีสีขุ่น  และน้ าเป็นสนิม  จึงขอเสนอ
โอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มาต้ังเป็น
รายการใหม ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  อ านาจอนุมัติเป็น
ของสภาเทศบาลแห่งนี้  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติต่อไป  
ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความเห็นพอสมควร 
ประธานสภาเทศบาล จึงขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มา
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อ ๓.๒.๒  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือ ด้วยครับ 

มติประชุม เห็นชอบ   จ านวน  ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  - เสียง 



 

๑๐ 

 งดออกเสีบยง  จ านวน  ๑  เสียง 
ท่ีประชุม   รบัทราบ 
 
นายสามารถ  หวังสัน ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓.๓  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๓  
ประธานสภาเทศบาล โครงการ ดังนี ้

๓.๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา  หมู่ท่ี ๒   ขนาด
กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตารางเมตร  ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร  วงเงิน  ๔๙๔,๐๐๐  บาท  รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลควนเสาธง ก าหนด 

๓.๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร  
ถนนสายออกห้าง  หมู่ ท่ี ๑ ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๖๒  เมตร 
วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบล  
ควนเสาธง ก าหนด 

๓.๓.๓   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม .๓  บ้าน    
ด่านโลด    วงเงิน   ๙๐,๐๐๐  บาท รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลควนเสาธง ก าหนด 

  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
เลขานุการสภาเทศบาล   จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
                                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๑ 

“ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้



 

๑๑ 

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีท่ีมี   
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔) เมื่อไ ด้รับอนุมั ติให้ จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   กระผมในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  ขอรายงานสถานการณ์คลัง  
เลขานุการสภา/จนท.งบประมาณ  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม   
                                                    ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 
    ยอดเงินสะสม  ณ วันท่ี  ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒     ๘,๔๒๘,๖๓๒.๕๑ 
    ทุนส ารองเงินสะสม (ถ้าจะต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ) ๑๑,๙๘๓,๓๕๙.๙๙ 
    รวมเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงนิสะสม  ๒๐,๔๒๑,๙๙๒.๕๐ 
  หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสม ๒๕ % (ถ้าจะใช้ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ) 
          ๑๑,๙๘๓,๓๕๙.๙๙ 
                    คงเหลือเงินสะสม         ๘,๔๓๘,๖๓๒.๕๑ 
                     หัก                  ลูกหนี้ต่าง ๆ (ท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วเมื่อปี ๖๑  แต่ยังเรียกเก็บเงินไมไ่ด้) 
                                           - ลูกหนี้ ค่าน้ าประปา         ๑,๑๐๔,๑๒๒.๐๐ 
                                          -  ลูกหนี้  ภาษีบ ารุงท้องท่ี                 ๗๕,๖๔๑.๑๑ 



 

๑๒ 

                                          -  ลูกหนี้  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒๒๑,๓๐๐.๐๐ 
                                          -  โครงการ ระบบประปาทีได้รับอนุมัติจ่ายขาดแล้ว อยู่ระหว่างฯ  - 
                     หัก    เงินเดือน ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนสมาชิกฯ จ านวน  ๓  เดือน 
        ๔,๑๘๒,๖๖๐.๐๐  ๕,๕๘๓,๗๒๓.๑๑ 
 คงเหลือ         ๒,๘๕๔,๙๐๙.๔๐ 
                     หัก  ส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย  ๑๐ %                                     ๒๘๕,๔๙๐,๙๔ 
                     หัก  เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้          ๒,๕๖๙,๔๑๘.๔๖ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลท่ีได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ประธานสภาเทศบาล ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีในฐานะ 
                                                     ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการท้ัง ๓ โครงการ ท่ีจะขออนุมัติจ่าย 
                                                     ขาดเงินสะสมต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น 
                                                     รายขอ้ต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายหร้อหีม  นวลด า   ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก
นายกเทศมนตรี    สภาทุกท่านกระผมขอเสนอรวดเดียวทั้ง ๓ โครงการ  เนื่องจาก 

เป็นโครงการท่ีต่อเนื่องกันและมีหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกัน  
กล่าวคือ ซึ่ง ๓ โครงการ เป็นโครงการท่ีประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑ 
หมู่ท่ี ๒  และหมู่ท่ี ๓ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา 
เนื่องจากถนนช ารุด  และคับแคบ  และในหมู่ ท่ี ๓ มีความ
เดือดร้อน เรื่องน้ าด่ืม - น้ าใช้ ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะ ต้องรีบด า เนินการแก้ ไขปัญหา ดังนี้  ๓ .๓ .๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       
งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนสอนศาสนา  หมู่ ท่ี ๒   ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ 
เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทาง 
๐.๕๐ เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐  ตารางเมตร  
วงเงิน  ๔๙๔,๐๐๐  บาท   

           ๓.๓.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิ งก่อสร้าง  



 

๑๓ 

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ ค.ส.ล. Ø 
๐.๖๐ เมตร  ถนนสายออกห้าง   หมู่ท่ี ๑ ความยาวไม่น้อยกว่า  
๑๖๒  เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด  
๔๙๙,๕๐๐ บาท  และโครงการสุดท้าย ๓.๓.๓ ท่ีฝ่ายบริหารขอ
เพิ่มเติมในวาระก่อนเข้าประชุม  กล่าวคือ แผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา  หมู่ท่ี ๓ บ้านด่านโลด ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  
วงเงิน   ๙๐,๐๐๐  บาท   

รายละเอียดท้ังสามโครงการได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วส าหรับ
อ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลแห่งนี้  จึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ นายกะติบีน  เก็มเด็น   
ประธานสภาเทศบาล 
นายกะติบีน  เก็มเด็น   กระผมขอสอบถามว่าถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา
สมาชิกสภาเทศบาล   หมู่ท่ี ๒  ระยะทางท่ีก่อสร้างสุดสายหรือไม่อย่างไร  ถ้ามี 
                                                    งบประมาณเหลือควรด าเนินการให้สุดสาย  เพื่อประโยชน์ของ  
                                                    ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ  นายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชูชีพ  ทองหนู   กระผมขอสอบถามว่า ถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา
สมาชิกสภาเทศบาล   หมู่ท่ี ๒  เป็นโครงการท่ีเช่ือมต่อหรือก่อสร้างต่อจากโครงการเดิม 
                                                    ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
นายสมมารถ  หวังสัน     มี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะสอบถามหรือแสดง
ประธานสภาเทศบาล   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบ้าง  ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรี  
                                                    ช้ีแจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายหร้อหีม  นวลด า   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทเทศบาลทุก ท่าน ท่ี ไ ด้แสดง          
นายกเทศมนตรี                                 ความคิดเห็น  และสอบถามรายละเอียดของท้ัง ๓ โครงการท่ีฝ่าย 

บริหารเสนอต่อท่ีประชุม  ขอเรียนว่าท้ัง ๓ โครงการ นั้น เป็น
โครงการท่ีประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนและจะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ตามงบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส าหรับถนน คสล.สาย



 

๑๔ 

หน้ า โ ร ง เรี ยนสอนศาสนาหมู่ ท่ี  ๒  เป็น โครงการสาน ต่อ      
โครงการเดิมท่ีเคยบุกเบิกยกระดับไว้แล้ว  มีระยะทาง ๒๐๐.๐๐ 
เมตร ส่วนท่ีเหลือจะรับไว้ด าเนินในโอกาสต่อไป 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชูชีพ  ทองหนู   กระผมเห็นด้วยกับท้ัง ๓ โครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ แต่ขอ
สมาชิกสภาเทศบาล   สอบถามว่าโครงการท่ี ๒ โครงการวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร  

ถนนสายออกห้าง หมู่ ท่ี ๑ ในการด าเนินการวางท่อระบายน้ า        
ท้ังสองฝ่ังถนนหรือไม่หรือวางฝ่ังเดียว ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดด้วย 

                                                    ครับส าหรับหมู่ท่ี ๓ บ้านด่านโลด กระผมก็มีความคิดเห็นว่ามี 
                                                     ความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา                 
                                                    หมู่บ้านในส่วนท่ียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน  
                                                    เรื่องปัญหาการมีน้ าด่ืม - น้ าใช้ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  กระผม 
                                                   เห็นด้วยครับ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรท่ี   
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อีกบ้าง  ถ้าไม่มีจะขอมติต่อท่ี 
                                                    ประชุมเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ข้อ  ๓.๓.๑  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงเรียนสอนศาสนาหมูท่ี ๒ วงเงิน ๔๙๔,๐๐๐  บาท  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  จ านวน  ๑๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง 
     งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน   สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๓.๓.๒  
ประธานสภาเทศบาล   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง 
                                                    พื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               
                                                    ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ Ø ๐.๖๐    
                                                    เมตร ถนนสายออก ห้าง ม.๑  วงเงิน  ๔๙๙,๕๐๐ บาท ตามท่ี 



 

๑๕ 

                                                    นายกเทศมนตรีเสนอ   
                                                    โปรดยกมีอดัวยครับ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ จ านวน ๑๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
     งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อ ๓.๓.๓  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน         

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ท่ี ๓ บ้านด่านโลด 
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  จ านวน  ๑๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
     งดออกเสียง  จ านวน  ๑ เสียง 
ท่ีประชุม     รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ต่อไปจะประชุม ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล   จ านวน ๑  คน เพื่อเสนอช่ือผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามระเบียบก าหนด   ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด และด าเนินการคัดเลือก
ต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ด้วยท่ีว่าการอ าเภอตะโหมด  ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง  การสรรหา
เลขานุการเทศบาล   ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียน  

ประธานสภาเทศบาลทุกต าบล  โดยท่ีกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันท่ีปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง ช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่ง
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง  ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจะต้องด าเนินการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อทดแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้ง 

ในการนี้อ าเภอตะโหมดจึงแจ้งให้ประธานสภาเทศบาล
ต าบลควนเสาธง  จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเลือกกันเอง



 

๑๖ 

ให้ได้ผู้แทน  จ านวน ๑ คน  และแจ้งรายช่ือผู้แทนท่ีได้รับการ
คัดเลือกไปยังอ าเภอตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ภายในวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  เพื่ออ าเภอด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทน
ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ เพื่อด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามจ านวนท่ีระเบียบฯ ก าหนดไว้
ต่อไป 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาล  ด าเนินการเรื่องนี้ให้แล้ว
ประธานสภาเทศบาล                           เสร็จต่อไป 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา                                  ท่ีตนเห็นสมควรเป็นผู้แทน  จ านวน  ๑ คน  เพื่อเป็นกรรมการธรร 
                                                    มาภิบาลจังหวัด ขอเชิญครับ 
นายเกตสาดา  ราโอบ   กระผมขอเสนอ นายชูชีพ  ทองหนู  เป็นผู้แทน ขอผู้รับรองด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล   ครับ 

นายอะหมีด  สีปานปิ่น   รบัรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสนิท  ภิวัฒนกุล รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภา มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้ใดอีกบ้าง  ขอเชิญครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู กระผมขอเสนอ นายสนิท ภวิัฒนกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม ไม่มีผู้รับรอง 

น.ส.อนิสรา ปานทอง ดิฉันขอเสนอ น.ส.รัตน์ตกา  แป้นแก้ว  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม ไม่มีผู้รับรอง 



 

๑๗ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า 
เลขานุการสภา นายชูชีพ  ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนนะครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน สรุปว่ามติท่ีประชุมคัดเลือกให้นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล เป็นผู้แทนนะครับ ต่อไปกระผมจะแจ้งรายช่ือนี้ให้ 
                                                     อ าเภอตะโหมดทราบเพื่อด าเนินการตามระเบียบก าหนดต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสาภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องใด ในวาระอื่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาล บ้าง ขอเชิญครับ 

น.ส.รัตน์ตกา  แป้นแก้ว ดิฉันขอเสนอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่
ท่ี ๕ ถนนสายบ้านน้ามิตร  เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ให้
สัญจรไป - มา ไม่สะดวกเป็นอย่างมาก ขอฝากให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการค่ะ 

นายสมมารถ  หวังสัน เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธงทุกท่าน  ตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังตับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ

๒๕๕๗  หมวด ๗  กระทู้ถาม ข้อ ๙๒ การต้ังกระทู้ถามท่ัวไปให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  โดยมี
ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้อ ๙๕ กระทู้ถามท่ัวไปให้ประธานสภาท้องถิ่น  จัดส่ง 

 กระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมตอบและให้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 ข้อ ๙๖  เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไปตามล าดับ 

 ข้อ ๑๐๐  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
คนหนึ่ งจะ ต้ังกระ ทู้ถามเกินกว่ าหนึ่ งกระ ทู้ไม่ ไ ด้  เว้นแต่
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

  แบบเสนอกระทู้ถาม ตามแบบท้ายระเบียบนี้ขอให้
สมาชิกเทศบาล  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดด้วย เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทู้มีสมาชิกสภา



 

๑๘ 

เสนอได้มาเข้าร่วมประชุมและช้ีแจ้งได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้นจึงขอให้
ทุกท่านปฏิบัติตามนั้นครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายสนิท  ภิวัฒนกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสนิท  ภิวัฒนกุล กระผมขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ท่ี ๙ บ้านหนองปด ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูชีพ  ทองหนู กระผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาเทศบาลท่ีให้สมาชิกตั้งกระทู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ล่วงหน้าท าเป็นหนังสือต่อประธานสภาเทศบาลและประธานสภา

เทศบาลจะแจ้งกระทู้ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นให้กับผู้บริหารเพื่อ
จักได้ ให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ มาเข้าร่วมประชุม  และตอบ
ข้อซักถามตามกระทู้ตามนั้น ๆ  ครับถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี และ
ถูกต้องแล้วครับท่ีผ่าน ๆ มาถือว่าเป็นการถามกระทู้สด (ด่วน) ซึ่ง
การตอบขอ้ซักถามอาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าท่ีควร 

  ส าหรับเรื่องอื่น ๆ กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในปี ๖๒  ว่าด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่
อย่างไรครับ  และปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ าท่ีสาธารณะ 
ของราษฎร  หมู่ท่ี ๑ ฝากให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ปัญหาเรื่อง
น้ าด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายอิสมะแอน  ปานหวาน 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอิสมะแอน  ปานหวาน กระผมขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ท่ี ๒ และ  
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ท่ี ๘ ซอยสมโชค  ยังขาดแคลนไฟฟ้า  ขอให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า  ให้ราษฎรดังกล่าวด้วย 
 
 
 



 

๑๙ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเสนอปัญหาและ 
ประธานสภาเทศบาล แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป

ขอเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงข้อซักถามให้ท่ีประชุมทราบ 
ขอเชิญครับ 

 
นายหร้อหีม  นวลด า ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินการโครงการ 
นายเทศมนตรี ในปี ๖๒  ทางฝ่ายบริหารอยู่ ระหว่างด าเนินการ หากส้ิน

ปีงบประมาณจะรายงานให้สภาเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง 
  ส าหรับการก่อสร้างอาคารรุกล้ าท่ีสาธารณภัยของราษฎร 

หมู่ท่ี ๑ ทางฝ่ายบริหารขอรับไว้ด าเนินการต่อไป และเรื่องการ
ขยายเขตไฟฟ้า ขณะนี้ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ ประมาณ
การค่าใช้จ่าย เรียบร้อยแล้ว  รอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ตะโหมดมาด าเนินการต่อไปครับ 

  เรื่องปัญหาน้ าประปาหมู่ท่ี ๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลอง
ด าเนินการครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือด้วยดี 
ประธานสภาเทศบาล ท าใหก้ารประชุมสภาเทศบาลในวันท่ี ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้อง

ครบถ้วนทุกประการ ขอขอบคุณมากครับ 
 กระผมขอปิดประชุม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
ลงช่ือ       อะหมีด  สีปานปิ่น  
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)      เพียรชัย   เสวตโสธร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ      อนิสรา  ปานทอง              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ       สมนึก  แก้วขาวทอง (ลงช่ือ)     สมมารถ  หวังสัน           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมมารถ  หวังสัน) 
            เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 



 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


